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Revideringar i denna version 

Behandlingsförändring och förlängd giltighetstid. 
 

Bakgrund, syfte och mål 

Vägledning för behandling av brännskador hos barn. Rutinen syftar till att Skaraborgs Sjukhus ska 
ha en utarbetad handläggning för brännskador hos barn, och är en anpassning till lokala 
förhållanden av regiongemensamma riktlinjer. 

 

Förutsättningar 

Gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal inom område K2 - Kirurgi, Urologi, Palliativ vård och K3 – 
Kvinna, Barn Skaraborgs Sjukhus. Verksamhetschefen ansvarar för att lokaler, utrustning och de 
rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt 
SOFS 2011:9. 

 

Bakgrund  
Brännskador hos barn är tyvärr vanliga och spänner mellan rodnad hud som läker utan vidare 
åtgärd till fullhudsbrännskador som kan kräva region- eller rikssjukvård. Brännskadekällans 
temperatur, och tiden under vilken barnet är exponerat, avgör djupet och följderna av skadan. Den 
vanligaste orsaken till brännskador hos barn är skållning av heta vätskor. 
 

 

Arbetsbeskrivning 
 

Bedömning av brännskadan 

 
Ytlig skada (Epidermal): rodnad och smärta. 
 
Ytlig delhudsbrännskada (Ytlig dermal): blåsor, rosa-röd färg. Smärtkänsligt och blöder för 
nålstick. Kapillär återfyllnad finns vid tryck. 
 
Djup delhudsbrännskada (Djup dermal): marmorerad, rödvit, torr yta. Trubbig känsla vid nålstick. 
 
Fullhudsskada: blek/brun/svart färg, torr yta. Ingen känsel eller blödning. 
 
 

Hur uppkom skadan? 
 

Tag noggrann anamnes gällande hur skadan uppkommit och fotodokumentera vid behov. Var 
aktsam på om det kan röra sig om ett barn som far illa och som skall handläggas därefter. Tänk på 
att anmälan till socialtjänsten även kan vara aktuell vid tecken på försummelse av vårdnadshavare, 
exempelvis på grund av otillräckliga skyddsåtgärder i hemmet. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/22704/Anm%C3%A4lan%20om%20barn%20och%20ungdomar%20som%20far%20illa.pdf?a=false&guest=true
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Skållning kan ge allt från ytlig dermal skada till fullhudsskada. Oisolerade ugnsluckor, spisar och eld 
orsakar nästan alltid djup dermal skada till fullhudsskada.  
 
Barnets handflata med fingrar motsvarar cirka 1% av kroppsytan.  
 
OBS! att ytliga brännskador inte räknas med vid uttalanden om procentuell utbredning.  
 
Barnet kan behandlas i öppenvård vid följande kriterier 
 
Ytlig dermal brännskada och/eller punktvis djup dermal brännskada. 
 
Ålder < 1 år: < 5% utbredning. 
Ålder > 1 år: < 10% utbredning. 
 
Undantag: Brännskador i ansikte, på hals och genitalier. 
 

 
Behandling akut 
 

 Smärtstilla (Paracetamol efter vikt, eventuellt lösning OxyNorm® och/eller morfin efter vikt).  

 Behandla skadan med ljumna fuktade urkramade kompresser som får täcka brännskadan i 

30-60 minuter tills smärtstillande läkemedel börjar verka (OBS! – använd ej alternativet 

Burnfree® eller andra vattenbaserade geler på kemiska brännskador). 

 Tvätta rent såren försiktigt med mjuka kompresser fuktade med vatten och mild tvål. 

 Klipp upp blåsor som står upp från hudytan (Inkl händer, men ej på fingerblommor).  

 Fotografera utbredning och resultat efter tvätt. 

 Smörj sårkanterna med vitt Vaselin®. 

 Vid uppenbart ytlig skada går det bra att enbart lägga på en salvkompress (Jelonet®, 

Atrauman® mfl), vid behov täcka med torra kompresser, och fixera med lämpligt förband så 

som gaslinda eller Tubifast®. 

 Vid djupare brännskador rekommenderas närmast såret omläggning med i första hand 

silikonbelagt förband (Mepilex Ag/Transfer/Border® mfl) alternativt cellulosakompress 

(Aquacel Ag+/Extra®, för råd gällande bruk av Aquacel®, var god se nedan). 

 Täck med absorberande rena, torra, kompresser (ju fler lager desto mer såret förväntas 

vätska, exempelvis ökar risken om stora blåsor öppnas och en stor såryta frilagts).  

 Fixera omläggningen med lämpligt förband (gaslinda, Tubifast®). 

 
Ytterligare information om olika typer av förbandsmaterial finns att läsa här. 
 
OBS! Brännskador i ansiktet behandlas alltid öppet med frekvent insmörjning med vitt Vaselin®. 
 
Kolla upp och säkerställ vid behov tetanusskydd.  
 

 
Behandling vid uppföljning 

 
Tag vid misstänkt djupare skada tillbaka barnet efter 2-3 dagar för omläggning och förnyad 
bedömning av brännskadans djup, utbredning och eventuella tecken till infektion. Vid uppenbart 
ytlig skada kan nästa omläggningstillfälle ske hos distriktssjuksköterska om 3-7 dagar. 
 

 Smärtstillande enligt ovan ges 1 timme före omläggning.  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/12039/Br%c3%a4nnskada%20F%c3%b6rbandsmaterial.pdf?a=false&guest=true
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1825
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 Barnet/sårytan badas (Använd vattentemperatur 35-37 grader och mild tvål, där förband 

som sitter fast försiktigt baddas bort och ej rycks bort).  

 Tvätta såren försiktigt med mjuka, fuktade, kompresser. 

 OBS! Förband med Aquacel® lossas enklast successivt med rikligt med vitt Vaselin®, för 

att inte skada den läkande sårytan eller orsaka smärta (Meddela vid behov 

distriktssköterska denna information). 

 Klapptorka försiktigt och låt sedan såren lufta och torka i 10-15 minuter. 

 Smörj runt om såret med vitt Vaselin® och lägg på nytt förband enligt ovan. 

 
Vid ytliga delhudsbrännskador, utan tecken till infektion, kan nästa omläggning planeras 8-10 dagar 
framåt. Vid djupare dermala brännskador, tveksamhet om brännskadans djup, punktvisa djupa 
brännskador eller tecken till infektion tas barnet tillbaka med 2-3 dagars mellanrum. Var beredd att 
byta omläggningsregim vid behov.  
 
Om det i samband med återbesök noteras mycket fibrinbeläggningar kan man använda 
Flamazine®, vilket finns att få tag på som licenspreparat på barnavdelningen. Salvan breds ut tunt 
över såret med spatel eller på en salvkompress. Täck sedan med torra kompresser och fixera med 
lämpligt förband. Omläggning bör sedan ske med maximalt 2 dagars mellanrum i upp till en vecka, 
tills såret renats upp. Vidtala barnansvariga- alternativt brännskadekunniga kirurger om detta 
preparat ska användas.  
 
Om skadan ej läkt inom 14 dagar – ta ställning till revision och delhudstransplantation. Vid behov 
kan barnkirurgen i Göteborg alternativt nationella brännskadecentrum i Linköping eller Uppsala 
kontaktas. 
  
Fullhudsskador, eller direkt uppenbar djup dermal brännskada, bör dock delhudstransplanteras 
inom 3-4 dygn.  
 
Brännskador som tar mer än 14 dagar att läka ger ofta ärr och kan med fördel remitteras till 
arbetsterapeut för ärrbehandling (Tag eventuellt kontakt med barnkirurgen, Drottning Silvias barn- 
och ungdomssjukhus (DSBUS) för vägledning).  
 

 
Behandling mot klåda 
Ordinera tablett Tavegyl® efter ålder (vikt >20kg) eller Atarax® oral lösning 2mg/ml efter vikt. 
 

Granulationsvävnad 
Små öar av svallkött (röda, svulstiga, upphöjningar i såret) kan först behandlas med Mepilex®. Om 
detta inte räcker kan lapisering prövas; Bedöva området med Xylocain® 2% gel. Smörj huden runt 
såret med zinksalva. Vät lapispinnen i vatten och stryk över det berörda området. Täck med 
silikonkompress och fixera med lämpligt förband. Upprepa 3 gånger med 1-2 dagars mellanrum. 
 

 
Sårinfektion 
Alla brännskador blir koloniserade med hudflorebakterier. 
  
Vid tecken till manifest sårinfektion: säkra sårodling/ar och sätt in flukloxacillin (Heracillin®) efter vikt 
(Andrahandspreparat är cefadroxil (Cefamox®)). Även Fucidin® salva kan övervägas som 
lokalbehandling.  
 
Om allmäntillståndet är gott kan barnet fortsätta behandlas polikliniskt, men planera för tätare 
kontroller och omläggningar.  
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Överväg inneliggande vård vid allmänpåverkan eller feber > 38,5 grader. Säkra vid inläggning även 
blod- och urinodling före insättning av antibiotika. Förstahandspreparat för intravenös 
antibiotikabehandling är kloxacillin (Cloxacillin® 50mg/ml) efter vikt.     
 

 
När brännskadan läkt 
Smörj med fet hudkräm dagligen, exempelvis Essex® kräm, tills full läkning också gällande torrhet, 
rodnad och hudton har uppnåtts. Skadan bör skyddas mot sol i upp till 1-2 år.  

 
 
Kriterier för specialistvård (region- eller nationell vård) 
 
Samråd med barnkirurgjour DSBUS vid:  
 
Ålder < 1 år: alla brännskador > 5% utbredning 
Ålder > 1 år: alla brännskador > 10% utbredning 
 
Allvarliga elektriska skador, blixtnedslag, kemiska skador, inhalationsskada i kombination med 
brännskada, barn med annan allvarlig sjukdom/skada. Multitrauma.  
 
Överväg också alltid kontakt vid brännskador i ansikte, på hals, händer, fötter och genitalier. 
 
DSBUS har som rutin att i sin tur samråda med BRIVA Linköping/Uppsala vid alla brännskador       
>10% för barn <1 år och >20% för barn >1 år. 
 

 
Akut behandling av brännskador där kriterierna för specialistvård 
(regionvård) uppfylls 

 

 Följ ATLS-konceptet vid allvarliga skador (glöm inte att barnet kan vara skadat på annat 

sätt). 

 Smärtstilla och sedera vid behov. 

 Behandla skadan med fuktade, urkramade, ljumna kompresser som läggs på skadan och 

leder bort överskottsvärme. Täck med sterila dukar. Låt ligga högst en timme. Lägg därefter 

på silikonkompresser (Mepilex® mfl), följt av torra kompresser och fixera med lämpligt 

förband.  

 Glöm inte att hålla barnet varmt! 

 Sätt KAD vid brännskador > 20% och vid skador runt genitalier.  

 Vid cirkulära skador – överväg escarotomi. 

 
 
 

Checklista vid inläggning/före eventuell transport DSBUS/Linköping/Uppsala 
 

 Bedöm storleken på brännskadan enligt ovan (avlägsna alla kläder).  

 Fyll i skademall på akutbladet. 

 Ordinera smärtstillande (Paracetamol efter vikt samt eventuellt lösning OxyNorm® och/eller 

morfin efter vikt). 

 Ge eventuellt ytterligare sedering efter avstämning med narkosjour. 

 Ordinera typ av förband enligt ovan. 
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 Ordinera vätska enligt vätsketillförsel efter basalbehov: 100 ml /kg/dygn de första 10 kg + 

50 ml/kg nästa 11-20 kg + 20 ml/kg för vikt > 20 kg + eventuellt extra tillförsel enligt 

Parklands formel (3-4 ml/kg/% brännskadad kroppsyta/dygn). 

 Ordinera vätskelista/urinmätning (Urinproduktionen skall vara 1 ml/kg/timme på barn < 30 

kg respektive 0,5 ml/kg/timme på barn > 30 kg). 

 Ordinera eventuellt KAD enligt ovan. 

 Ordinera prover som initialt tas om var 4:e timme: 

Brännskador > 10%: Blodstatus, CRP, Elstatus inkl Krea, Alb och arteriell blodgas 

Brännskador > 20% : som ovan + S-myoglobin. 

 Vid brännskador < 10% behöver inga akuta prover tas.  

 Ordinera Tetanus-vaccin vid behov enligt ovan. 

 Följ temperaturen minst var 4:e timme, håll barnet varmt även under transport/på avdelning. 

 Anmäl till operation vid behov (centralvenös infart, revision/omläggning i narkos eller annan 

kirurgisk åtgärd). 

Uppföljning, utvärdering och revision  

Verksamhetschefen ansvarar ytterst för revision/uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg 
från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från 
rutinen rapporteras i avvikelsehanteringssystemet MedControl PRO.  

 

Käll- och litteraturförteckning 

 
Rutiner Brännskador hos barn, akut handläggning, Brännskada Bakgrund, Brännskada 
Förbandsmaterial, Brännskada –vätske-kaloritillförsel, provtagning, Brännskada Bad Omläggning, 
Brännskadeomläggning med sedation på vårdavdelning, Brännskada – komplikation, Brännskada 
- läkt brännskada . Verksamhet Akutsjukvård och Barnkirurgi, Område 1, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Samtliga dokument kan också sökas via Västra Götalandsregionens 
intranät/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  
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https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/10388/Br%c3%a4nnskador%20hos%20barn%2c%20akut%20handl%c3%a4ggning.pdf?a=false&guest=true
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